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Kameraden, 
 
Het is 8 januari van dit nieuwe 
jaar als ik dit aan het schrijven 
ben. En dit belooft een 
spannend jaar te worden. Op 3 
maart vinden de gemeente-
raadsverkiezingen plaats. 
Buiten is het snijdend koud, en 
ik moet eerlijk bekennen dat 
dit niet uitnodigt tot campagne 
voeren! 
Zoals jullie wel weten is de lijst 
van de kandidaten voor de 
v e r k i e z i n g e n  o p  d e 
ledenvergadering van 15 
november vastgesteld. En ook 
ons programma is daar 
vastgesteld. Nu zijn dat 
allemaal zaken die we zelf in 
de hand hebben dus valt nog 
wel mee. In de week van 11 
tot 15 januari kunnen we de 
lijst ter controle bij de 
gemeente aanbieden, waarna 
we op 19 januari de lijst 
officieel gaan indienen bij de 
gemeente. Dan moeten we ook 
campagne gaan voeren, dat 
betekent dat de borden weer 
geplakt en herplakt moeten 
worden. Het zou fantastisch 
zijn als enkelen van jullie een 
verkiezingsbord zouden willen 
'adopteren'. 
 Je krijgt dan van de partij lijm 
en een kwast en wat posters 
en dan zou je regelmatig de 
borden kunnen bijhouden 
zodat de SP goed op de borden 
zichtbaar blijft. Graag bij de 
voorzitter of de organisatie-
secretaris opgeven. Ook een 
methode van zichtbaar reclame 
maken voor de SP is een 

poster op je raam. Als je vind 
dat je op een plaats woont 
waar veel langs gelopen of 
gereden word, hang dan een 
poster achter je raam. De 
posters zijn via de afdelings-
voorzitter te krijgen. 
De afdelingsvoorzitter heeft 
10.000 verkiezingsfolders 
besteld en die moeten dus ook 
nog bezorgd worden. Er zijn al 
een aantal leden die zo'n 
beetje de vaste folderaars zijn, 
maar als je nou zegt, “ ik wil 
mijn eigen straat wel 
folderen” , meld je dan even 
aan dan bespreken we samen 
wat mogelijk en wenselijk is.  
Mogelijk doen we nog een 
beroep op jullie als de 
lijsttrekker ergens in een wijk 
(misschien wel jou wijk) een 
debat komt doen. Niet om me 
te debatteren maar het geeft 
voor de lijsttrekker een goed 
gevoel als er ook een deel van 
z i j n  a c h t e r b a n  o o k 
daadwerkelijk is. 
Zo zie je maar, genoeg te 
doen. En op 3 maart is de 
kiezer van Zeist aan de beurt  
om de politiek van Zeist te 
laten weten hoe ze het de 
afgelopen 4 jaar het hebben 
gedaan en of partijen 
voldoende vertrouwen hebben 
opgebouwd in de samenleving. 
Daar kan ik uiteraard nu nog 
niks over zeggen. 
We sluiten 3 maart natuurlijk 
af met een feestje in eigen 
kring, een hapje, een drankje 
en ik hoop op een derde zetel 
voor ons in dit liberale Zeist! 
 

Jan Voogdt   
030-6916968 of  
06-23038134 

De klok tikt ... 3 maart 2010 ... 
d e  g e m e e n t e r a a d s -
verkiezingen.  
De lijst van de Socialistische 
Partij staat al vast met 
Pietwout Duquesnoy op kop. 
Direct gevolgd door mijzelf. Ik 
zal me voorstellen 
Ik ben Jeroen van Ravestijn en 
ben geboren in 1975 in een 
klein dorpje in Brabant. In 
1995 kreeg ik een kamer op de 
Warande in Zeist. Na het 
afronden van de laboratorium 
school ging ik werken voor 
TNO in Zeist en inmiddels werk 
i k  v o o r  e e n  W a t e r -
onderzoeksinstituut  (KWR) in 
Nieuwegein. 
Twee dagen per week rijd ik 
per auto naar Nieuwegein. Een 
rit van een ruim kwartier. Met 
het openbaar vervoer in twee 
bussen kost dit 1 uur. Een 
verbetering van het openbaar 
vervoer is dan ook voor mij 
noodzakelijk om op tijd thuis te 
zijn zodat ik ‘s avonds genoeg 
tijd heb voor het raadswerk. 
De SP Zeist wil dan ook een 
goed netwerk van openbaar 
vervoer tussen de wijken van 
Zeist en de omliggende 
gemeenten. 
Mijn vrouw daarentegen reist 
in 1 uur en 20 minuten naar 
haar werk in Den Haag. Daar 
kan de drukte met de auto niet 
tegenop. 
Een dag per week pas ik op 
mijn zoon, mijn papadag, 
waarbij ik graag het dorp in ga 
om samen hem boodschappen 
te doen. De route er naar toe 
gaat door een dicht bevolkte 
wijk met veel beton. Meer 

 

2010, het jaar van de verkiezingen Mijn plek in het 
verkiezingsprogramma 
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SP - 
Hulpdienst 
Zeist 
 
 

 

De hulpdienst is een 
vraagbaak voor mensen 
die problemen hebben 
m e t  u i t k e r i n g e n , 
regelingen en procedures. 
Ook kunnen mensen 
terecht die conflicten 
hebben met bijvoorbeeld 
hun huisbaas. 
 

De Hulpdienst is 
bereikbaar op: 
Dinsdagavond 

Tel: 030-6955384 

BELANGRIJKE 
ADRESSEN 

 
VOORZITTER: 
Jan Voogdt 
Pr. Margrietlaan 289 
3708 WE Zeist 
030-6916968 
(na 18.00 uur) 
javoogdt@tomaatnet.nl 
 
ORGANISATIE- 

SECRETARIS: 
Jurien Veenhuis 
Brugakker 3184 
3704 LB  Zeist 
tel: 030-6994269 
e-mail:  
jurien@tomaatnet.nl 

RAADSFRACTIE: 
Jan Voogdt 
Pr. Margrietlaan 289 
3708 WE Zeist 
 
 
Lid Provinciale Staten: 
Pieter Wout Duquesnoy 
Ridderschapslaan 20 
3703 SN  Zeist 
tel: 030-6959716 /  
06-29430795 
e-mail:  
pieterwout@tomaatnet.nl 

speel- en leefruimte voor jong en oud in de wijk is nodig, waarbij we ook 
groen in de wijk een plaats moet krijgen. Dat was de reden waarom ik in 
Zeist ben blijven wonen, een was mooi groen dorp en dat moet het 
blijven. Dus behoud ook het Sanatorium bos, het binnenbos dat bij mij om 
de hoek ligt. Elk nieuw bouwplan snoept weer een stukje af van deze 
groene long van Zeist 
En als we frisse lucht willen blijven ademen moeten ook de (milieu)
risicovolle bedrijven de woonkernen verlaten. 
Over gezond gesproken; die UMTS mast naast de basisschool, ook dat 
moet vermeden worden. Het risico is nog te groot, we weten nog veel te 
weinig van UMTS. 
Mijn zoon is nog niet zo oud dat hij naar een basisschool gaat,maar hij 
gaat al wel twee dagen per week naar de kinderopvang. De weg voor het 
kinderdagverblijf is éénrichting verkeer en de maximum snelheid 30 km/h, 
wat het in- en uitstappen, en het halen en brengen van de kinderen een 
stuk veiliger maakt. Daarom zet de SP Zeist in op een 30 km zone bij elke 
(basis)school en kinderopvang. Dit punt is onderdeel van het hoofdstuk 
inzet voor verkeer en vervoer en zijn net als de overige bovenstaande 
punten een onderdeel van het verkiezingsprogramma. 
Het zijn stuk voor stuk punten uit ons verkiezingsprogramma, uit mijn 
leven gegrepen. 
 
Jeroen van Ravestijn 

T o m a t o w o u t  i n  d e  S t a t e n . 
 
Omdat het natuurlijk voor de politiek ook winterreces is geweest, is juist vanuit de 
Staten niet zo heel veel te melden. Binnenkort komt er eindelijk de uitwerking van 
het ruimtelijke plan voor de vliegbasis Soesterberg. dan zullen we dus gaan zien 
waartoe de goede intenties allemaal leiden. Tja, en de inkt op de contracten was 
nog niet droog of Defensie kwam al aan dat ze niet zoveel geld hadden.  
Een vreemde situatie. Niet het feit dat er weinig geld is, het is tenslotte crisis en er 
moet bezuinigd worden (hoewel, als het museum in Delft samenvoegd met het 
luchtvaartmuseum heeft Defensie een monumentaal pand in de binnenstad van 
Delft over. Als dat niet goed te verkopen is???). Maar het was steeds Defensie die 
in die plannen groots wilde aanpakken, veel parkeerplaatsen en een brede 
toegangsweg, iedereen komt met de auto enzovoort. En steeds was het de 
gedeputeerde Krol "Ja, ik ben nu eenmaal afhankelijk van Defensie en kan niet nog 
meer natuur maken". En opeens (het was echt al langer bekend, hoor) zegt 
Defensie dat het soberder kan. Wie weet, misschien nog een goede kans om groen 
en duurzaamheid te laten zegevieren. 
En dan de patstelling tussen provincie en gemeente Zeist. Twee zaken, maar liefst. 
1. Het stationsgebied Driebergen-Zeist. Zeist heeft samen met Utrechtse 
Heuvelrug een plan laten maken. Maar Prorail vindt het maar niks en dus is het 
provinciebestuur nu ook tegen. Het zal zaak worden voor ons om die overtuiging 
bij Provinciale Staten weg te nemen en te zorgen dat er ingestemd wordt met het 
gemeentelijk plan. Dan staat Prorail alleen en kan er eindelijk eens uitvoer worden 
gegeven aan die verkeersproblematiek. 
2. De verbinding Bunnik-Zeist. Dat maakt deel uit van een totaal plan, dat heet 
A12-SALTO. Belangrijk in dat plan is een (hele stomme) aansluiting van Houten op 
de A12 over Bunniks grondgebied. Dus had de Bunnikse raad afgedwongen dat er 
ter compensatie een verbetering van de Koelaan zou komen. Die verbetering 
betekend kortweg dat de weg via het natuurgebied achter de Bunnikse golfbaan op 
het industrieterrein van Bunnik zou aansluiten. Kost 22 miljoen, en de golfclub 
dacht meteen een slaatje te slaan om dan meteen een stuk grond tussen Bunnik 
en Zeist maar als groot golfterrein erbij te pikken. VVD in Zeist was wel voor, maar 
gelukkig heeft de raad dit afgeremd. En nu is Bunnik dus boos en blokkeerd de 
Houtense aansluiting. Ruzie in de tent. 
We zullen binnenkort zien of er weer wat vrede op aard zal komen. 
 
In ieder geval de beste wensen namens de Statenfractie 
 
Pieter Wout  


